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Pressmeddelande 2010-02-24:

Nominerade Avisita Inspirerande Mötesmiljöer 2010
Avisita presenterar idag de åtta nominerade bidragen till tävlingen Avisita Inspirerande 
Mötesmiljöer 2010. Totalt har ett trettiotal anmälningar kommit in. De nominerade bidragen 
tävlar i finalen genom att presentera sin unika mötesmiljö på TUR-mässan i Göteborg den 
25-26 mars. Nomineringarna baseras på bidragens säregenhet och koncept samt hur 
mötesmiljön stimulerar kreativitet, kommunikation och resultatet av mötet.

De nominerade bidragen till Avisita Inspirerande Mötesmiljöer 2010 är:

● Dala-Floda Värdshus, Dala-Floda ● Friluften, Bengtsfors
● Jumbo Hostel, Arlanda ● Salt & Sill, Klädesholmen
● Söderarms Fyrplats, Gräddö ● Trapholt, Kolding, Danmark
● ÅhusStrand, Åhus ● Wisby Strand Congress & Event, Gotland

Syftet med tävlingen är att visa upp det breda utbud av mötesmiljöer och koncept som finns 
runt om i Norden. Genom ett antal bedömningskriterier fokuseras tävlingen på hur 
anläggningen använder olika miljöer, både inomhus och utomhus, i sitt/sina möteskoncept i 
syfte att hjälpa kunden uppnå rätt resultat med sitt möte.

Det som ligger till grund för nomineringen är hur respektive tävlande bidrag har beskrivit och 
motiverat vad som gör deras mötesmiljö och koncept unikt. De tävlande bedöms även efter: 

Säregenhet Hur unik är mötesmiljön och konceptet?                                                     
Tema Hur genomarbetat och genomgående är konceptet?                          
Inspiration Hur främjar miljön och konceptet mötets kreativitet och kommunikation? 
Resultat Hur bidrar miljön och konceptet till att uppnå mål och resultat?

En jury utser vinnaren. Bedömningen grundar sig till hälften på den skriftliga anmälan och till 
hälften på juryns intervjuer med de tävlande i finalen och deras presentation av sitt bidrag.

Avisita Inspirerande Mötesmiljöer arrangeras av Avisita Travel AB i samarbete med 
TUR-mässan. För mer information, vänligen kontakta: Karolina Flink, VD Avisita Travel AB, 
karolina.flink@avisita.com, 0709-664 668.

Läs mer om tävlingen på www.avisitameetings.com

Avisita är en etablerad sälj - och bokningsorganisation som tillhandahåller behovsanpassade
bokningslösningar för besöksnäringen i Sverige och Norden. Bokningslösningarna görs med
bokningssystemet Citybreak som bas, via Internet och Avisitas eget call center.
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